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العدد: )1548( البيان7
في البيان الختامي لدورتها الرابعة :

اللجنة الدائمة تؤكد استكمال رئيس الجمهورية لفرتته الدستورية حتى 2013م
قال تعال��ى: »واعتصموا بحب��ل اهلل جميعًا وال 
تفرقوا، وأذكروا نعم��ة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء 
فأّلف بي��ن قلوبكم فأصبحت��م بنعمت��ه اخوانًا، 
وكنتم على ش��فا حف��رة ن الن��ار فأنقذكم منها، 
كذلك يبيّ��ن اهلل لك��م آياته لعلك��م تهتدون«.. 

صدق اهلل العظيم
برئاس��ة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهوري��ة - رئي��س المؤتم��ر الش��عبي العام، 
وفي ظل التطورات السياس��ية واألمنية الراهنة 
التي تش��هدها البالد، وفي ظروف بالغة التعقيد 
والحساس��ية، عق��دت اللجن��ة الدائم��ة للمؤتمر 
الشعبي العام دورتها الرابعة يوم األحد الموافق 
27 مارس 2011م بالعاصمة صنعاء تحت شعار 
»معًا من أجل تعزيز االصطفاف الوطني الشامل 
لصيانة الش��رعية الدس��تورية والتداول السلمي 
للس��لطة والحف��اظ عل��ى وح��دة الوط��ن وأمنه 

واستقراره«.
حيث ب��دأ االجتماع بالوقوف دقيق��ة حداد على 
شهداء الديمقراطية من المواطنين والمعتصمين 
ورجال القوات المس��لحة واألمن أولئك الش��هداء 
الذين قضوا نحبهم بسبب الفتنة التي استدرجهم 
إليها أعداء األمن واالستقرار وأعداء الديمقراطية.

بعد ذلك افتتح فخام��ة األخ علي عبداهلل صالح 
-رئيس الجمهورية -رئيس المؤتمر  الدورة بكلمة 
تحدث فيها باقتضاب ح��ول األوضاع الراهنة في 
البالد مش��يرًا الى الجهود المتواصلة التي قامت 
بها القيادة السياسية من أجل الحفاظ على وحدة 

البالد وأمن المجتمع واستقراره.
واس��تمع أعضاء اللجنة الدائمة الى كلمة نائب 
رئي��س الجمهورية، النائ��ب األول - األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام التي استعرض فيها مسيرة 
الحوار الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
اللقاء المش��ترك منذ ما بعد االنتخابات الرئاسية 
حتى اليوم، وقدم في كلمته توصيفًا عميقًا لألزمة 
السياس��ية واألمني��ة الراهنة ومس��ئولية أحزاب 
اللقاء المشترك عنها واستغالل وتوظيف مطالب 
واحتجاجات الش��باب لتنفيذ أجندتهم االنقالبية 
عل��ى الش��رعية الدس��تورية والديمقراطي��ة، 
واستعرض المبادرات الرئاس��ية التي قدمت في 
سبيل الخروج من األزمة والتأييد الجماهيري لها 
والجهود التي يبذلها التنظيم سياسيًا وجماهيريًا 
وإعالمي��ا لمواجه��ة المؤامرة الت��ي يتعرض لها 

الوطن والنظام.
كم��ا اس��تمعت اللجن��ة الدائم��ة ال��ى التقرير 
االقتصادي المقدم من عضو اللجنة العامة رئيس 
الوزراء حول األوضاع االقتصادية والنجاحات التي 
حققته��ا الحكوم��ة خالل الفت��رة الماضي��ة، لقد 
حظ��ي التقرير االقتصادي باهتم��ام المجتمعين 
لم��ا لالقتصاد م��ن أهمية ف��ي حياتن��ا وباعتبار 
االقتص��اد التحدي األكث��ر أهمية في نش��اطاتنا 
للمرحلة الراهنة والمس��تقبلية برغم ما واجهته 
من صعوبات وأعمال تعطيل للمشاريع االنمائية.
وبعد ذلك ناقش��ت اللجنة الدائم��ة تقرير األخ 
األمين العام المق��دم الى ال��دورة والذي تضمن 
س��ردًا موثق��ًا لمس��يرة الح��وار بي��ن المؤتم��ر 
الش��عبي العام وأح��زاب اللقاء المش��ترك منذ ما 
بعد االنتخابات الرئاس��ية حتى اليوم، استعرض 
فيه ممارس��ات وتعنت أح��زاب اللقاء المش��ترك 
ومحاوالتها المستمرة عرقلة العمل الديمقراطي 
وتعطيل الحياة السياس��ية والتنموية واالنقالب 
على الديمقراطية، وقدم تشخيصًا لألزمة الراهنة 
وخلفياتها السياس��ية وتداعياتها المستمرة التي 
بدأت خارجيًا ووظفتها قوى سياسية داخلية تبيت 
الرغبة في االنقالب على الش��رعية الدس��تورية 
والديمقراطي��ة، وتضمن التقري��ر جملة الجهود 
والنش��اط التنظيم��ي السياس��ي واالعالم��ي 
والجماهي��ري في مواجه��ة األزم��ة القائمة، كما 
ق��دم التقري��ر جمل��ة م��ن ال��رؤى والمقترحات 
والتوصيات التي تساعد على إثراء النقاش باتجاه 
بلورة القرارات السياس��ية والتنظيمية المناسبة 
لمواجه��ة األزم��ة والعب��ور باليمن وطنًا وش��عبًا 

ونظامًا وديمقراطية الى بر األمان.
كما وقف��ت اللجن��ة الدائمة 
بصورة خاصة أمام المبادرات 
التي قدمها فخامة األخ الرئيس 
في سبيل تجاوز األزمة القائمة 
وثمنوا تلك المبادرات الوطنية 
المسئولة التي تعبر عن حكمة 
فخامت��ه وحرص��ه عل��ى أمن 
واس��تقرار الوطن..كما ثمنوا 
عالي��ًا المواق��ف التنظيمي��ة 
ي��ة  هير لجما ا و لش��عبية  ا و
المؤي��دة لتل��ك المب��ادرات 
واصطفاف الماليي��ن من أبناء 
الشعب األوفياء من كافة فئات 
وش��رائح الش��عب ال��ى جانب 
موق��ف فخام��ة األخ الرئي��س 
وتأييده ومناصرته ومساندته 
بالمس��يرات واالعتصام��ات 
المليونية التي عمت محافظات 
اليمن، والتي دعوا فيها أحزاب 
اللقاء المش��ترك االحتكام الى 
صوت العق��ل والجل��وس الى 
طاولة الحوار ومناقشة األفكار 
والحلول والمقترحات وبالذات 
مبادرات فخام��ة األخ الرئيس 
لتجنيب اليمن مخاطر الفوضى 
والعن��ف والكراهية التي تدفع 
اليها أحزاب اللقاء المش��ترك، 
مكتس��بات  عل��ى  وحفاظ��ًا 
الثورة والوحدة والديمقراطية 
والتنمي��ة، كم��ا عب��روا فيه��ا 
عن حرصه��م واس��تعدادهم 
للدفاع عنه��ا وعن الش��رعية 
الدس��تورية والديمقراطي��ة 
بدمائهم وأرواحهم باعتبارها 
تمثل المصلح��ة العليا للوطن 
الش��عب  ل��ح  مصا وتجس��د 
اليمني في األمن واالس��تقرار 
والتنمي��ة والبن��اء، وتعبر عن 
خيارهم الحضاري في التداول 
الس��لمي للس��لطة وااللت��زام 
بالمرجعي��ات والمؤسس��ات 
الدس��تورية والديمقراطي��ة 
وباآللي��ة االنتخابية كوس��يلة 

سلمية للتداول السلمي للسلطة، كما حيا أعضاء 
اللجن��ة الدائمة أصح��اب الفضيلة علم��اء اليمن 
على مبادرتهم ذات النقاط الثمان والتي قدموها 
واعتبروا ما جاء في بيان العلماء مما يجب وضعه 

في مقدمة أولوي��ات العمل الوطن��ي وما يتعين 
السير على ضوئه في عملية الحوار.

وثمن اعضاء اللجنة الدائمة دور مؤسسة القوات 
المس��لحة واألم��ن ورجالها البواس��ل ومواقفهم 

الوطني��ة الثابت��ة ف��ي الدف��اع ع��ن الش��رعية 
الدس��تورية وحماية الديمقراطية من المنقلبين 
عليها والدفاع عن مؤسسات الدولة والحفاظ على 
األم��ن العام وس��كينة المجتمع وس��المة ووحدة 

البالد..ووقفت الدورة أمام مواق��ف أحزاب اللقاء 
المشترك السلبية من مبادرات فخامة األخ الرئيس 
وتصرفهم وس��لوكهم العدواني وغير المسئول 
إزاء قضايا الوطن المصيرية واستخفافهم بإرادة 

الغالبية العظمى من الش��عب اليمني التي عبرت 
عن وفائها لفخامة األخ الرئيس ومنحته ثقتها في 
االنتخابات الرئاسية التي خاضها بتنافس شريف 
وشفاف ومتكافئ مع مرشح أحزاب اللقاء المشترك 
والمرش��حين المس��تقلين وحاز خاللها على ثقة 
األغلبي��ة المطلق��ة للناخبي��ن من أبناء الش��عب 
اليمني من أقصاه ال��ى أقصاه واعترفت بنتائجها 
أحزاب اللقاء المش��ترك في حينه، كما أشادت بها 

جهات الرقابة الدولية التي راقبت االنتخابات.
وبعد مداوالت مستفيضة ووقوفًا على تداعيات 
األزمة وأسبابها وأعراضها وسبل تجاوزها خلص 
المجتمع��ون ف��ي هذه ال��دورة االس��تثنائية الى 

القرارات والتوصيات اآلتية:

ثاني��ا : عل��ى املس��توى االقتص��ادي واإلداري 
والخدمي : 

- يقر املجتمعون التقرير االقتصادي املقدم من 
عضو اللجنة العامة ، رئيس الوزراء.

- يش��دد أعض��اء اللجن��ة الدائم��ة عل��ى اتخاذ 

اإلجراءات الس��ريعة باتجاه اس��تيعاب المعالجات 
االقتصادي��ة واإلدارية والمعيش��ية التي وجه بها 
فخامة األخ الرئيس في الثاني من فبراير الماضي.
- يؤك��د المجتمع��ون عل��ى ض��رورة وأهمي��ة 
اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمكافحة الفس��اد 
والمفسدين في الجهاز اإلداري وسرعة البت في 
القضايا المنظورة أمام المحاكم والدعم الكامل 
للهيئة العليا لمكافحة الفس��اد في أدائها لواجبها 

وتطبيق القانون نصا وروحا.
- يؤكد المجتمعون على ضرورة تحسين مستوى 
أداء األجهزة الخدمية وعالقته��ا بالمواطنين بما 

يكفل تبسيط اإلجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة 
وش��فافية ومحارب��ة ظواهر الفس��اد والرش��وة 

واستغالل السلطة.

- يشدد المجتمعون على تنفيذ شروط العدالة 
وتكافؤ الف��رص ف��ي الوظيفة العام��ة وتطبيق 
قانون التدوير الوظيفي في كل مؤسسات الدولة 
وتعديل القانون بما يحقق المباش��رة في تنفيذه 
وتحقيق ش��راكة مجتمعية عادل��ة ومتوازنة في 
الوظيفة العامة وفي مرافق العمل واإلنتاج, وإنهاء 

اإلزدواج الوظيفي.
- يدع��و المجتمعون إلى تعمي��ق قيم المجتمع 
المدني والمواطنة المتس��اوية بي��ن أبناء الوطن 
الواحد تحت مظلة الدس��تور والقان��ون والقضاء 
على مظاهر التمييز وإتاحة فرص متساوية أمام 
المتقدمين للخدمة في الوظيفة العامة ، ومنع أي 
صورة من صور التالعب أو الفس��اد في القبول ، 

والترقية ، والحقوق.
- يوصي المجتمعون على إعادة هيكلة وظيفة 
اإلعالم الحكومي بما يعزز حري��ة الرأي والتعبير 
وتلبية احتياجات المجتمع وحقه في الحصول على 
المعلومة والمناقش��ة الحرة لقضاي��ا المواطنين 

وتحقيق الرقابة الشعبية على األداء الحكومي.
- يش��دد المجتمع��ون عل��ى ض��رورة اتخ��اذ 
كاف��ة اإلج��راءات القانوني��ة بح��ق كل الذي��ن 
أخل��وا بواجباته��م الوطنية في الس��لك المدني 
والدبلوماسي والعسكري باعتبار الوظيفة العامة 
واجبا وطنيا ال يملك األفراد حق ممارس��ته خارج 

إطار الدستور .

ثالثا : على املستوى التنظيمي: 

وعلى المس��توى التنظيمي أق��ر المؤتمرون ما 
يلي: 

- ضرورة بذل كافة الجهود التنظيمية والرسمية 
والش��عبية وأخ��ذ زم��ام المب��ادرة السياس��ية 
والجماهيرية ومواجهة تحدي��ات األزمة الراهنة 
،وحم��الت التحري��ض عل��ى الفتن��ة والفوض��ى 
والتصرف��ات الت��ي ته��دد األم��ن واالس��تقرار 

االجتماعي.
- تفعيل المؤتم��ر لتكوينات��ه التنظيمية على 
المس��توى المركزي وعلى مس��توى المحافظات 
والجامعات والمديريات والدوائر واألحياء والمراكز 
التنظيمي��ة بالتنس��يق م��ع حلفائه ف��ي أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع 

المدني.
- تكلف اللجن��ة الدائمة اللجن��ة العامة بتقييم 
نش��اط ومواق��ف أعض��اء المؤتم��ر وعل��ى وجه 
الخص��وص األعض��اء الذي��ن أخل��وا بواجباتهم 
الوطنية والتنظيمية وتنكروا لقيمهم والتزاماتهم 
الحزبية في هذا الظرف المعقد الذي تمر به البالد 
في كافة المستويات واتخاذ اإلجراءات التنظيمية 

وفقا للنظام واللوائح التنظيمية إزائهم.
- تكلف اللجن��ة الدائم��ة اللجن��ة العامة بملء 
الش��واغر في كافة التكوين��ات القيادية بدال عن 
األعضاء الذي��ن قدموا اس��تقاالتهم أو تخلوا عن 

عضويتهم المؤتمرية.
- متابعة كافة المستجدات على الساحة الوطنية 
ومواجهة النش��اط الحزبي والسياسي الممارس 
للفوض��ى واألعم��ال التخريبي��ة والتحريضي��ة 
المستهدفة للسالم االجتماعي وللوحدة الوطنية 

ولألمن واالستقرار.
- وض��ع خط��ة تنظيمي��ة سياس��ية وإعالمية 
وإرش��ادية وجماهيرية عاجلة واستثنائية تهدف 
إلى تفعيل الحي��اة التنظيمية وتعزي��ز االتصال 
بالجماهي��ر وحش��د الطاقات وتش��كيل رأي عام 
إيجاب��ي يحص��ن الجماهي��ر ، ويحق��ق األهداف 
الوطنية والتنظيمية ، وذل��ك من خالل منظومة 
من اآلليات التنظيمية المناسبة على المستويين 
المركزي والمحلي وتكل��ف اللجنة العامة بالعمل 
عل��ى انتظام انعق��اد اجتماع��ات الهيئ��ات وحل 

مشكالت العمل على مختلف المستويات.
- ش��دد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة رفع 
مستوى االلتزام واالنضباط التنظيمي وتعزيز دور 

الرقابة وتشجيع روح المبادرة.
- يعبر أعضاء اللجنة الدائمة 
عن قلقهم من تغليب البعض 
لمصالحهم الش��خصية على 
حس��اب المصال��ح الوطني��ة 
وأم��ن الوط��ن واس��تقراره 
،ويهي��ب المؤتم��ر بالجمي��ع 
تفهم خطورة المرحلة وحاجة 
الوطن إلى كل أبنائه وأولوية 
االصطف��اف ح��ول الخيارات 
الوطني��ة الكب��رى الت��ي ال 
يمكن تفصيله��ا على مقاس 
المصال��ح الفردي��ة والحزبية 
والمناطقية والفئوية الضيقة.
إن اللجن��ة الدائمة للمؤتمر 
الش��عبي العام وه��ي تختتم 
أعمال دورته��ا الرابعة تحيي 
جماهير شعبنا العظيم على 
وقوفها صفا واحدا ضد كافة 
المؤامرات الهادفة إلى الخروج 
على الش��رعية الدس��تورية 
والديمقراطي��ة وتعزيز ذلك 
بالعم��ل والنضال المس��تمر 
والثب��ات ف��ي كل مواق��ع 
المسئولية الوطنية وفي كافة 
مؤسس��ات الدول��ة وهيئاتها 
المركزي��ة والمحلي��ة وف��ي 
مؤسس��ات المجتمع المدني 
وف��ي البني��ة المتماس��كة 
لوطن الثاني والعش��رين من 
ماي��و المجي��د وط��ن الحرية 
لتق��دم  وا لديمقراطي��ة  وا

الحضاري المنشود 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

»ربن��ا التزغ قلوبن��ا بعد إذ 
هديتن��ا وهب لنا م��ن لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب« صدق 

اهلل العظيم
صادر عن الدورة الرابعة
للجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام
صنعاء � 27 مارس 2011 م

> شددت اللجنة الدائمة في بيانها الختامي أمس على التمسك بالشرعية الدستورية واستكمال رئيس الجمهورية لفترته الرئاسية حتى عام 2013م، 
وأكدت على عدم تقديم أي تنازالت جديدة ألحزاب المش��ترك، وطالبت بسرعة تش��كيل حكومة جديدة لتنفيذ ما جاء في مبادرة الرئيس التي أعلنها في 

المؤتمر الوطني العام..
هذا وقد قرأ البيان الختامي الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد في ختام أعمال الدورة.. والى نص البيان:

الق��رارات والتوصيات:

۹ اللجنة الدائمة تثمن عاليًا مواقف شعبنا 
العظي��م بانتص��اره إلرادت��ه ف��ي الحري��ة 

والديمقراطية
۹ االشادة بخروج الماليين من أبناء الشعب 
انتصارًا للش��رعية ورفضهم لالنقالب على 

الديمقراطية
۹ تثمين مواقف الجماهي��ر التي عبرت عن 
وفائها إلرادتها باس��تكمال الرئيس لفترته 

الدستورية حتى عام 2013
۹ الدائم��ة تحي��ي المؤتمريي��ن الذين لم 

يهزهم اإلرهاب اإلعالمي
۹ سياسة لي الذراع وفرض رأي األقلية 

على األغلبية أمر مرفوض
۹ أي ح��وار أو تواف��ق ال يمكن أن 

يحقق غايته إاّل في ظل الشرعية

۹ التمسك بالحوار كوسيلة مثلى 
لمعالجة قضايا الوطن

۹ حركة األخوان المسلمون تسببت 
باألزمة الراهنة

۹ وض��ع إج��راءات لتنفي��ذ مبادرت��ي 
الرئيس في خطة زمنية محددة

۹ دع��وة أح��زاب المش��ترك والمعتصمين 
لالستجابة لمبادرات الرئيس

۹ تنفيذ مبادرات الرئيس ولو من جانب واحد
۹ حزمة االصالحات السياسية أصبحت ملحة 

للخروج باليمن من األزمة
۹ التأكيد على بق��اء الرئيس حتى 

انتهاء فترته الدستورية
۹ إش��راك الش��باب ف��ي الحي��اة 

السياسية واالدارية في البالد

- جددت اللجنة الدائمة تقدير المؤتمر الشعبي العام وتثمينه العالي 
واشــادته بالمواقف العظيمة المشــرفة والرائعة ألبناء شعبنا العظيم 
الذي جســد دومًا انتصاره إلرادته في الحريــة والديمقراطية وللثوابت 
الوطنية وفــي مقدمتها الحفاظ علــى وحدة الوطن وأمنه واســتقراره 
ومكاســبه التي حققها في ظل رايــة الثورة اليمنية 26 ســبتمبر و14 
أكتوبر وعبــروا بخروجهم بالماليين الى الشــوارع والســاحات العامة 
في مختلف محافظات الجمهورية عن تمســكهم بالشرعية الدستورية 
واألمن واالســتقرار والوحــدة ورفضهــم للعنف والفوضــى والتخريب 
واالنقالب على الديمقراطية والشرعية الدستورية مؤكدين على إيمانهم 
العميق بالديمقراطية والتمسك المبدئي الصارم بالشرعية الدستورية 
وصيانتها وبما عبرت عنه جماهير الشــعب اليمنــي وما منحته من ثقة 
غالية لفخامة األخ الرئيس في االنتخابات الرئاسية 2006م، وبما يؤكد 
الوفاء لهذه االرادة في استكمال األخ الرئيس لفترته الدستورية كاملة 
وغير منقوصة حتى العام 2013م وفي إطار التداول السلمي للسلطة.

- حيت اللجنة الدائمة وبتقدير عال أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين 
أثبتوا صدق والئهم لتنظيمهم الرائد وتوجهاته الوطنية والذين لم يهز 
من إيمانهم بانتمائهم إليه ذلك اإلرهاب اإلعالمي وما مارسه من زيف 
وتضليل في إطار أجندات خاصة معادية للوطن ووحدته حيث كشــفت 
تداعيات األزمة الراهنة حقيقة أولئك الذين تســاقطوا كأوراق الخريف 
وكانوا مندسين في صفوف المؤتمر الشعبي العام وعززوا باستقالتهم 
من قوة المؤتمر الشــعبي العام وأتاحوا الفرصة للمؤتمر ليتخففوا من 
أعبائهم وممارســاتهم االبتزازية والنفعية بما كشفوه عن تلك األقنعة 

التي ظلوا يتخفون وراءها.
- تؤكد اللجنة الدائمة مجددا أن سياسة لي الذراع ومحاولة اعتساف 
الحقائق وفرض رأي األقلية على رأي األغلبية العظمى من جماهير شعبنا 
أمر ترفضه الديمقراطية وجوهرها األصيل وإرادة الناخبين المعبر عنها 
في صناديق االقتراع , وتشــدد اللجنــة الدائمة بأن أي حــوار أو توافق 
ال يمكن أن يحقق غاياته المنشــودة إال في ظل الشــرعية الدســتورية 
وااللتزام بقواعد الديمقراطية التعددية المعروفة في كل الديمقراطيات 

العريقة والناشئة.
- تؤكد اللجنة الدائمة مجددا تمسكها بالحوار وسيلة مثلى لمعالجة 
كل القضايا التي تهم الوطن والخروج من واقع األزمة التي تسببت فيها 
حركة اإلخوان المســلمين )اإلصالح( وأحزاب اللقاء المشترك بوجه عام 
وترى بأن الخــروج من هذه األزمة ال بد وأن تقتــرن برؤية من الحرص 
على الحفــاظ على وحــدة الوطن وتجنــب الفتنة وإراقــة الدماء وعدم 
تجاوز الشرعية الدستورية وتشــدد على تلك الرؤيا التي قدمها فخامة 

األخ الرئيس لتحقيق االنتقال السلمي للســلطة عبر اللجوء للحوار وفقا 
للمرتكزات التي حددتها مبادرتا فخامة األخ رئيس الجمهورية المقدمة 
إلى االجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والمؤتمر الوطني العام 
والنقاط الثمان المقدمة من أصحاب الفضيلــة العلماء باعتبار أن تلك 
المرتكزات تمثل مخرجا واقعيا لحل األزمة وتلبي التطلعات الوطنية ألبناء 
شعبنا في صياغة مســتقبل الدولة اليمنية وعلى أســاس عدم الخروج 

على الدستور.
- تؤكد اللجنة الدائمة على ضرورة وضع اإلجراءات التنفيذية لترجمة 
ما جاء في مبادرتي فخامة األخ رئيس الجمهورية وفي إطار خطة زمنية 

محددة.
- يؤكد أعضاء اللجنة الدائمة تأييدهم لمبادرات فخامة األخ الرئيس 
الحريصــة على إخــراج البالد مــن حالة االحتقــان السياســي واألمني 
والرامية إلى تحقيق اإلصالحات السياســية وتطوير النظام السياسي ، 
ويدعو أعضاء اللجنة الدائمة الشــعب اليمني وأحزاب اللقاء المشــترك 
والمعتصمين من الشــباب إلى االســتجابة لهذه المبادرات والجلوس 

للحوار بشأنها ووضع برنامج زمني تنفيذي لها.
- يشــدد أعضاء اللجنة الدائمة علــى ضرورة تنفيذ مبــادرات فخامة 
األخ الرئيس ولو من جانب واحد في حالة واصل أحزاب اللقاء المشترك 
تعنتهــم وتصلبهــم والمضي قدمًا نحــو تنفيذ مصفوفــة اإلصالحات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تضمنتها مبادرات 
فخامــة األخ الرئيس باعتبارها أصبحت اســتحقاقا للشــعب وللشــباب 
وللمعتصمين وليــس ألحزاب اللقاء المشــترك ، وأن حزمة اإلصالحات 
السياســية واالنتخابية أصبحت حاجة ملحة والخروج باليمن من أزمتها 
الحالية كما يؤكد المجتمعون على ضرورة بقاء األخ الرئيس في منصبه 

حتى نهاية فترته الدستورية.
- االهتمام بشريحة الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية واإلدارية 
للبالد وتوفير تكافؤ وعدالة الفرص بين شــباب الوطن جميعا واعتماد 
معايير شفافة وواضحة وعادلة ، وذلك إيمانا من أعضاء اللجنة الدائمة 
والمؤتمر بأن الشباب هم القوة المحركة للنمو والتطور داخل المجتمع 

اليمني الجديد وقادة التغيير في الحاضر والمستقبل.
- يكلف المجتمعــون الهيئات القيادية وممثلــي المؤتمر في مجلس 
النواب والحكومة بالتمســك بالشرعية الدســتورية واحترام المواعيد 
الدســتورية بالنســبة النتخاب رئيس الجمهورية وعدم تقديم تنازالت 

بهذا دون العودة إلى الهيئات القيادية الحزبية المعنية.
- يؤكد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة اإلسراع في تشكيل حكومة 
يوكل إليها مهمة صياغة دســتور جديد للبالد يقوم على أساس نظام 

حكم برلماني يعتمد على حكم محلي كامل الصالحيات وقانون انتخابي 
يتضمن القائمة النسبية استنادا إلى مبادرة فخامة األخ الرئيس واتفاق 

فبراير.
- يدين أعضاء اللجنة الدائمة أحداث العنف والفوضى والتخريب وكل 
األعمال التي تســتهدف أمن الوطن واســتقراره ووحدته في أي مكان 
من أرض اليمن الحبيبة كما يدين تلك األعمال التي تستهدف المرافق 
والمنشآت الحكومية والمنشآت العامة والخدمية في بعض المحافظات 
والتي هي ملك للشعب والوطن ووجدت من أجل خدمته ، وما تسببه تلك 
األعمال من تعطيل للمصالح والخدمات العامة وخلق أزمات اقتصادية 
وخدمية ومعيشية مثل قطع الكهرباء والغاز وإعاقة األجهزة الحكومية 

عن أداء وظائفها اليومية لخدمة المواطنين.
- يشــدد أعضاء اللجنة الدائمة على محاســبة من ثبت تورطهم في 
األحداث الدامية التي حدثت يوم الجمعة 2011/3/18م وسرعة تقديم 
الجناة للقضاء لينالوا جزاءهم الشــرعي والقانوني العادل ،والعمل على 
حماية المعتصمين أينما كانوا والحفاظ على سالمتهم وكفالة حرياتهم 
وحقهم فــي التعبير عن آرائهم في حدود الدســتور والقانون ، ويترحم 
الجميع على شهداء الديمقراطية ، ويواسون أهلهم وذويهم ويحملون 
قادة المشترك وكل الضالعين في تحريض الشباب والمعتصمين كافة 
المسؤولية السياســية والجنائية فيما ينتج عن ذلك التحريض والدفع 
بمكونــات المجتمع إلى الصدام والصراع والعنف واســتغالل الشــباب 
والتغرير بهم والتضحية بدمائهم باتجاه تحقيق أهداف حزبية وفئوية 

ضيقة على حساب أمن الوطن واستقراره.
- يثمن أعضــاء اللجنة الدائمة تثمينا عاليا الجهــود الوطنية الكبيرة 
ألبناء الشــعب اليمني الوفي العظيم في سعيهم نحو تجاوز هذه األزمة 
بكل ما تمثلــه من مخاطر وتحديــات منتصرين لوحدتهم وللشــرعية 

الدستورية ومحافظين على مكتسبات الشعب والوطن.
- يدعو أعضاء اللجنة الدائمة كل أطراف القوى والفعاليات السياسية 
إلى تحكيم العقــل وتغليب المصلحــة الوطنية والترفع عن المشــاريع 
الصغيرة واستشــعار المســؤولية الوطنية وتفهم حجم المخاطر التي 

يمكن أن تقضي على وحدة البالد وسالمة المجتمع.
- تؤكد اللجنة الدائمة على المضي قدمــًا في تطوير وإصالح النظام 
السياســي واالنتخابي بما يحقق االنتقال إلى النظام البرلماني والحكم 
المحلي كامل الصالحيات ، وتحديــث وتطوير النظام االنتخابي واآللية 
االنتخابية وفــق جدول زمني يســتوعب ما ورد في مبــادرة فخامة األخ 
الرئيس وبرؤية توافقية وشــراكة سياسية وشــبابية ومجتمعية تحقق 

التداول السلمي للسلطة وتؤمن قاعدة ديمقراطية متقدمة.

 على املستوى السياسي واألمني:


